
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám:1037-6/2015. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 3-án  

11:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Kékkút, Fő u. 5.) 

 

Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 

Pék László     polgármester   

Kardosné Csaba Gyöngyi   alpolgármester                                       

Vasáros István     képviselő                               

 

Tanácskozási joggal megjelent:  
 

Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából: 

Pappné Czilli Orsolya pénzügyi ügyintéző  

 

Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 

 

Pék László  polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 

teljes létszámban jelen van, így  határozatképes. Tájékoztatja a testületet, hogy a rendkívüli 

ülés összehívását az tette szükségessé, hogy a lakossági víz és csatornaszolgáltatás díjának 

vonatkozásában a pályázatot július 8-ig kell benyújtani. Javasolja az ezen tárgyú napirend 

jóváhagyását.  

 

1.) Ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása a lakossági díjak 

csökkentésére vonatkozóan 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   39/2015. (VII. 03.) HATÁROZATA 

 

a 2015. július 03-i ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2015. július 03-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  



 

1.) Ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása a lakossági díjak 

csökkentésére vonatkozóan. 

 

  

1.) Ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása a lakossági 

díjak csökkentésére vonatkozóan 

 

Pék László polgármester:  ahogy már az ülés elején is elmondta a mai ülés keretében dönteni 

kell a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos díjak csökkentése tárgyában 

benyújtandó pályázatról. Javasolja, hogy az önkormányzat nyújtsa be e vonatkozásban a 

pályázatot.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

40/2015. (VII. 03.)  HATÁROZATA 

 

2015. évi ivóvíz szolgáltatás lakossági díjainak 

 enyhítésére pályázat benyújtásáról 

 

Kékkút  Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2015. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. 

A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének 

benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  

Felelős: Pék László, polgármester  

Határidő: azonnal.  

 

 

Pék László polgármester:  megköszöni az ülésen való részvételt és 11:15 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

Pék László        Dr. Szabó Tímea  

polgármester             jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:  

 

 

Pappné Czilli Orsolya 

Pénzügyi ügyintéző 


